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Hij draagterzorg voor dat er voi-
doende informatie beschikbaar is 
voor een optreden en dat er tijdens 

• hetoptreden,informatie-uitwisse-
ling plaatsvindt, die van belang is 
voor de aanhoudingsgroepen. De 
commandant bepaalt pleats en tijd-
stip van cleadwerkelijk optreden 
(aanhouden). De commandant is te-
yens beiasemet de.regeling van de 
logistiek rond de groep. Daarnaast 
is hij belast met de administratieve 
afwikkeling en de evaluatie van het 
optreden. 
De brigadier die als ,.toegevoegd" 
optreedt bij de commandant aan-
houdingseenheid fungeert tijdens 
het optreden als verbindingsman. 

Tijdens een opt reden van een aan-
houdingseenheid zak behoefte zijn 
aan de volgende verbindingsmid-
delen: 

11 mobilofoon:.in het voertuig com- 
mandant voor het onderhouden van 

Een aanhoudingseenheid ziet erzo uit: 

— commandant aanhoudingseenheid — 
(H)ip 	ip enibf brigadier toegevoegd. 

le aanh. gr. 2e aanh. gr. 3e aanh. gr. 4e aanh. gr. 
Bp. gr. cdt. Sp. gr. cdt. Bp. or. cdt. Bp. gr. cdr. 

6 (H)ap's 6 (H)ap's 6 (H)ap's 6 (H)ap's 

1 commando auto en 4 beschermde geraste.rde bussen. 
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Aanhoudingseenheid van 
positieve invloed op IVE-optraden 

•PA-- UIT ALG. POLITIEBLAD 
ioewel de ministers van Juslitie en ainnertlandse Zaken op grand van 
?en advies van de Recherche Adviescornm4sie pas een aantal 'Jaren 
ater beslaten om te komen totop.richting van aanhoudingseenheden als 
jelntegreerd apderdeel van de mobiele eenheden maakte de hoofdstad, 
iaarmee al in1980 eekbegin. Aanleiding waren de rellen na een aantal 
rote ontruimingeri = Vandelstraat, de Vogeistruys, Prins Hendrikkade, 
Jit evaluaties bipek behoette te beitaan aan georganiseerde eenheden 
)m diegenen dle tijdens ordeverstoringen straibare feiten pleegden, aan 
e houden. Een veel gehoorde klacht van. MErpersoneel was ni., dat prak-
:isch ander hun ogee misdriJven konden warden gepleegd, zoals openlij-
ce geWeldpleging, plundering, vernieling e.d., zonder dat tot aanhouding 
con warden overgegaan. 

n okteber 1980 werd voor de eerste 
peal -eon drieweekse opleiding ge-
)rganiseerd om een eenheid to kun- 
ien 	30 mart, geselec- 
eerd uit hethefe keeps van de Am- 
iterdernse 	 mee' 
982. kon een tweede interne opleie,  

ling beginnen. Ook voor Amster-
lam•geschiedt 'de opleiding .nu bit. 

OpleidingScentrum Mobiele 
Eenheden Gemeentepoiitie in 
Voensdrecht. Het programina komt 
wereen met het eerste dat in Am- 

, iterdarn is opgezet. Het omvat cern. 
le voigende onderdelen: 

-actiek optreden; organisatie 
eenheld; ■ierbindingsmidde-

enruitrutting; zelfverdediging; 
ichieten; geweldsbepalingen: theo-
ie; praktische oefeningen: fysiek — 
nentale training. Hoofddoel is het 
ils groep leren op te treden: het-
leen voor een aanhoudingseenheid 
an wezenlijk belang is. 

Ja afsluiting van de drieweekse op-
eid ing wordt in een voortgezette 
)pleiding van den dag per twee we 
;en voorzien. 

raakverdeling 

)e commandant van de aanhou-
lincjapenheid is verantwoordelijk 

'• oOrde,yertaindingen met de ME-
orerhandant en de staf aan het 
loofdbureau.  

verbinding met de staf aan het 
hoofdbureau. 

•111 telecar portofoon in het voertuig 
van de commandant in verband met 
het onderhouden van de noodzake-
lijke verbindingen met de ME-com-
mandanten. 

1115 mobilofoons voor het onder-
houden van de verbindingen tussen 
de commandant en zijn groepscom-
mandanten (Bp's), welke mobilo-
foons voorzien zijn van de zoge-
naamde surveillancesets. 

1. 'De bemanning van een aanhou-
edingsbus is als volgt samengeste!d:  

a. Otauffeur: niet eon aanhoudings- • 
man maareen chauffeur vanuit de 
beheerSdienst gereeentepolitie Am-. 
sterdam.meebeschermende kie-
ding, helm en easmasker. Deze ver-
Peat nooit zijh Voeatuig en houdt de .. 
motor draaiende. Goat in overleg 
met de groepscommandant ult. 
gangsstelling innemen. Hij noemt 
het oproeenummer van de aanhou-
dingsgroep en bij net veriaten van 
de bus door de aannoudingsgroep 
noemt hij A — roepnummer zodat de 
commandant welt dat het voertuig 
•niet bemand is door de aanhou-
dingsgroep. 

b. Aantroudingsgrc3p: 
1 Bp: heeft de verbinding met de ' 	... 
commandant via de mobilofoon met 
surveillanceset; 
6 Hap's: 2 Hap's belast met waarne-
ming en aanhouding (pakkers); 
1 Hap belast met berichtgeving aan 
de groep, werkt met Bp en onder-
steunt de aanho 'ding; 
3 Hap's belast met de afscherming 
van do aaniiciucing, vullen de wear-
neming aan. 

De Bp houdt de verbinding met de , 
commandant van de aanhoudings-
eenheid in stand. Deze geeft op zijn 
beurt de plaatsen en plekken aan (in-
code) wear het optreden gewenst is. 
Tijdens het pra.ktisch optreden met 
een ME-peloton is gehieken, dat de 
groepssamenstelling in relatie met 
de opgezette, tactiek van optreden 
geed bruikbaar is. Wanneer veor 
een praktisch optreden blijkt dat en.e., 
kele personee1aledan verhindprd • 

..., zijn kan het aantal teoepen teftigge-
bracht worden near bijv. drie;,. 
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Verbindingen: 

 

Staf hoofdbureau 

ME-commandanten 

 

Commandant 

• 

Mobilofoon 

aanhoudingseenheid 
Telecar portofoon 

MobilofOons 
(surveilianceset 	• 

gr.cdt 	gr. cdt 	gr. cdt 	gr. cdt 

  

  

     

c.'Kleding: 
Ten einde de demonStranten zo kort 
mbgelijk irttfe gelegenheid te stel-
len de perioneelsleden van de aan-
houdingsberiheden te identificeren 
is het noOdzakelijk de leden van een 
aanhoudingseenheid te laten ver-
Wisseleit van kleding. In de voertu 
gen dientenige kleding aanwezig te 
zijn zodat de leden van de aanhou-
dingseenheid minder herkenbaar 
zijn (by oude leren jaasen en broe::. 
ken, sjaals en petjes in.de kleurerf 
van de voetbalclub).. 

d. Handboeien en aanhoudings-
kaarten: 
In ieder voertuig van de aanhou-
dingseenheden moeten voldoende 
aanhoudingskaarten aanwezig zijn,. 
zodat deze onmiddellijk kunnen 
warden ingevuld als er een arres,  
tent bij het voertuig wordt gebracht. 
De handboeien zijn bestemd om 
een arrestant, die by het voertuig 
gebracht is. onmiddellijk te bbeien. 
Dit boelen geschiedt niet op de; 
pleats van aanhouding omdat dit te 
veal tijd kost en te gevaarlijk is.' De 
arrestant dient altijd geboeid in het 
voertuig vervoerd te warden, zodat 
de kans dat hij of zij nog verzet 
biedt, tot een minimum beperkt 
blijft. 

De aanhoudingskaarten en hand-
boeien zijn voorzien van nummers 
die met elkaar corresponderen. 
Man/vrouw (arr.) en de kaart worden • 
overgebracht naar een pleats van 
voorgeleiding alwaar eveneens na.  
het praktisch optreden de adrnini-
stratieve afhandeling plaatsviridt. 
Een en ander om de-inzetbaarheid 
van dergelijke specialistische groe-
pen optimaal te houden. 

De in de bus geplaatste arrestant 
wordt rustig toegesproken door de 
aanhoudingsman die niet daadwer-
kelijk met de aanhouding belast 
was. Uit ervaring blijkt dat die bena-
dering een zeer gunstige werking 
heeft op de verdere afhandeling. 

Meningen en opmerkingen zijn niet 
relevant en op dat moment onder-
geschikt. 

Tactische inzet 
De aanhoudingseenheden opereren  

uitsluitend in geval van ordeversto-
ringen-bij derhOnstraties..voetbal-
wedstrijden e.d. De taak,yan de aan-
houdingseenheden daarbij is te 
trachten de grootste rellenmakers 
te identificeren, door hen- gepleeg-
de strafbare feiten te observeren 
hen aan te houden. De grOep 
in het praktisch optreden altijd te 
Jetten op'haar eigen veiligheid. 

GEMEENTEPOLME AMSTERDAM 

AANGEIRICIDE.N OP:  

1. Daturr. 

2. TI idstip 

3, Ploots 

4. Felt (kort omsohrijvenl : 

. VERDA CHTE:  

1. Naam 

2. Voornamen 

3. Geboorteplaats 

4. Geboortedatum 

5. Beroep 

6. Legitimatiebew1is 

7. -Gefouilleerd ? 

S. InbiSlagnerning ? 

GETUIGEN SLACHTOFFERS : 

VERBALISANT :  

1. Naam en voorletters 

2. Starnnummer 

3. Dienstdoende 

De acties van de mobiele eenheid 
en die van de aanhoudingseenheid 
zullen dan ook zeer nauw op elkaar 
afgestemd moeten zijn en de leden 
van de mobiele eenheid zullen van 
te voren warden ingelicht over de 
aanwezigheid van de aanhoudings-
eenheden. Zo mogelijk dient voor 
het praktisch optreden een opper-
vlakkige kennismaking te hebben 

A ANHRININGSK.AA T 

(Met v-erdachte overdrage 

a i Neen  

a / Neen 	Wat  

ja Neen 

MAAK PROCES-VERBAAL OP IN OVERLEG MET IJW COMMANDANT 

Amsterdam, 	  

De 

19 

an Politic, . 
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plaatsgevonien zeker bij externe 
letacheringen zoals in NijmegeniAl-
m.elo Arnheri enz.... 

Soms kan het zijn dat de aanhou-
dingseenheid een verzoek richt aan 
de mobiele eenheid (door tussen-
komst van de commandanten) tot 
het uitvoeren van een charge, ten 
einde in de gelegenheid gesteld te 
warden hear taak goed uit te voe- 
ren. Uiteraard zal een dergelijke 	• 
charge ook-vanuit. het oogpunt van 
de openbare orde gerechtvaaraigd 
moeten zijn. Een goede keep mo-
ving vanuit de.mobiele eenheid is 
van belang voor een.•hoog aanhou-
dingspercentage. Hetzelfde geldt 
ook voor de aanhoudingseenheden. 
zodat de kwetsbaarheid van de 
groepen en de individuele aanhou-
dingsman beperkt blijft. 

De inzet van de aanhoudingseenhe-
den dient tot het uiterste beperkt te 
blijven totdat er vanuit de demon-
stranten geweld wordt gebruikt of 
wanneer dit ernstig dreigt (dit bete-
kent b.v. dat men niet optreedt bij 
een demonstratie, wanneer dear 
vanuit het oogpunt van openbare 
orde geen aanleiding toe bestaat), 
om de demonstranten zo kort mo-
gelijk in de gelegenheid to stellen 
de personeelsleden van de aanhou-
dingseenheden te identificeren. 

Mengt de groep zich in de menigte 
dan doet men dit zo onopvallend 
mogelijk, maar verliest nooit het 
contact met de Bp groepscomman-
dant. Deze maakt met afgesproken 
gebaren kenbaar wear het optreden 
gewenst is. Bij de trainingen moe-
ten deze tokens telkens weer wor-
den geoefend. Hij (de gr.Bp.) denkt 
bij het optreden aan de risico's ver-
bonden aan een aanhouding, Hoe 
staat de ME opgesteld, wat is de 
richting bij een eventuele charge, 
wat is het object en andere zaken 
die zich in een relsituatiakunnen 
voordoen. 

Voorbeelden 

Op het moment dat twee .,pakkers" 
contact maken met de verdachte 
most het duideiijk zijn dat de ver-
dachte door de politie is aangehou-
den. Dat is mogelijk door nagenoeg 
geiijktijdig met de vlakke hand op 
de bovenkant van de rug van de ver-
dachte te.slaan onder het uitroepen 
van „politie .0 bent aangehouden", 
terwiji de andere hand de bovenarm 
van de verdachte grijpt. Het gewicht 
van de twee pakkers en de richting 
waarin zij lopen maken het mogelijk 
de verdachte snel en effectief bin-
nen de M.E.-linie te brengen. De • 
kreet: „politie u bent aangehouden" 
en de twee handen die op zijn rug 
slaan hebben het effect dat de ver- 

..a fgesproken gebaren... 

dachte volledig verrast is en door de 
M.E.-linie is voor hij of zij het weet. 
Gaat de verdachte zich verzetten te-
gen de personen die hem of haar 
aanhouden, dan gaat de aanhou-
dingsgroep en bloc met de verdach-
te door de linie of naar een pleats 
van afhandeling. Deze laatste twee 
vormen van aanhouding vragen veel 
training en timing. 

Om een meer effectieve inzet te be-
vorderen zal alles good geoefend 
moeten worden samen met M.E.-pe-
loton om zo tot een bepaalde sten-
daard-procedure te komen. De her-
kenbaarheid van de aanhoudings-
eenheid voor de ME'er wordt dear-
door groter en de totale veiligheid 
verhoogd. 

De opvangrecherche aan het hoofd-
:bureau, samengesteld uit recher-
cheurs die zich in relsituaties in 
principe alleen bezig houden met 
het afhandelen van 141-ers, krijgt 
als eerste de verdachte en zijn aan-
houdingskaart. TerStond na het op-
treden zullen de verbalisanten zich 
gaan bezig houden met de schrifte-
lijke afhandeling door het opmaken 
van een proces-verbaai of een aan-
vullend proces-verbaal van bevin-
dingen..' 

Behoudens de normals afhandeling. 
in het proces-verbaal en het verwer-
ken van de elementen van het straf-
bare felt moet de omschrijving van 
de waarneming van de verbalisant 
in het proces-verbaal ten behoeve 
van de terechtzitting zo precies mo-
gelijk worden opgenomen. 

Deeltijd-functie 

De functie van de aanhoudingsman  

is altijd een deeltijd-functie. De aan-
houdingsman doet verder gewoon 
dienst bij de recherche. uniform-
dienst en verkeersdienst. want het is 
niet mogelijk, maar ook niet wense-
lijk om van deze functie een dagtaak 
te maken. 

Het functioneren binnen de aanhou-
dingseenheid vraagt vooral dear-
door dm een goede en hechte team-
geest en een continuering van de in 
baeisopleiding opgedane vaardig-
heden. 

Of het effect van aanhoudingseen-
heden meetbaar is in de hoeveel-
heid processereverbaal of in de 
hoeveelheid aarthoOdingen is met 
relevant. 

Wat wei relevant is dat in orde ver-
storingen e.d. de aanwezigheid van 
aanhoudingseenheden een positie-
ve invioed hebben op het ME-optre-
den. De druk op de linies is duidelijk 
minder dan voorheen doordat al-
leen'al de aanwezigheid van een 
aanhoudingseenheid een reMmen-
de werking heeft op eventueel to 
plegenstrafbare feiten. De kens te 
worden aangehouden is immers 
groot. lnmiddels wordt de aanwe-
zigheid van aanhoudingseenheden 
binnen alle niveaus in Amsterdam 
als nuttig en zelfs noodzakelijk be-
schouwd. Het opzetten en continue-
ren van deze eenheden heeft clan .  
ook een hoge prioriteit 
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